
 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ

 عٓبص االششاف ٔانزمٕٚى انؼهًٙ

 دائشح ضًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد االكبدًٚٙ

 

 استًبرح وطف انجرَبيذ االكبدًًٌ نهكهٍبد وانًعبهذ

 

 ثغذاد   انغبيؼخ:

 انكهٛخ/ انًؼٓذ: انشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ: انهغخ االَكهٛضٚخ

 4/5/6106ربسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انزٕلٛغ:          انزٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فبضم ػجبط                                اعى انًؼبٌٔ انؼهًٙ:

 انزبسٚخ:                                                         4/5/6106انزبسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لجم

 شؼجخ ضًبٌ انغٕدح ٔاالداء انغبيؼٙ

 ى يذٚش شؼجخ ضًبٌ انغٕدح ٔاالداء انغبيؼٙ:اع

 انزبسٚخ:

 انزٕلٛغ: 

 يظبدلخ انغٛذ انؼًٛذ                                                                            



 

 

 

 

 ٔطف انجشَبيظ االكبدًٚٙ

 

ً ألْى خظبئض انًمشس  ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ ٕٚفش ٔطف انجشَبيظ االكبدًٚٙ ْزا اٚغبصاً يمزضجب

انطبنت رحمٛمٓب يجشُْبً ػًب ارا كبٌ لذ حمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص انزؼهى انًزبحخ. ٔٚظبحجّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انجشَبيظ

 

 انًٕعغخ انزؼهًٛٛخ عبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد .1

 

 انهغخ االَكهٛضٚخ انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 انًشحهخ االٔنٗ /انًذخم انٗ االدة107EIL  االكبدًٚٙ أ انًُٓٙاعى انجشَبيظ  .3

Introduction to Literature  

 ثكهٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ .4

 انُظبو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساد/ اخشٖ

 عُٕ٘

 Sequeira, Amy,  ShakeAshjian and Mayyada .1 ثشَبيظ االػزًبد انًؼزًذ .6

Al-Gailani. Types of Literature .St. Paul 

Press Ltd., 1967. 

2. Collection of Plays : The Oedipus Tyrannus 

of Sophocles, Everyman, Macbeth and 

Waiting for Goddot 

3. Meyer, Michael. The Bedford Introduction 

to Literature. Bedford Books of St. Martin's 

Press, 1990. 

  االخشٖانًؤصشاد انخبسعٛخ  .7

 62/4/6106 ربسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انجشَبيظ االكبدًٚٙ .9
اٌ انهذف وراء تذرٌس يبدح يذخم انى االدة  هى تعرٌف انطبنجبد ثبالطُبف االدثٍخ انًختهفخ )االدة 

انقظظً، انشعر وانًسرحٍخ( ار تتعرف انطبنجبد عهى خظبئض وطفبد وتقٍُبد عهى كم طُف ادثً يٍ 

تطىٌر يهبراد خالل دراسخ َظىص ادثٍخ يتُىعخ وٌتعهًٍ يٍ خالنهب يهبراد يهًخ فً انكتبثخ وانجحج و

انهغخ ثشكم عبو، فضال عٍ تطىٌر انتفكٍر انُقذي  و اكتسبة يُظىر حقبفً واَسبًَ نالدة  يٍ خالل 

 قراءحوتحهٍم انُظىص انًختبرح فً انجرَبيذ.  
 



 

 يخشعبد انجشَبيظ انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11
 

 أ االهذاف انًعرفٍه

 انًختهفخ )االدة انقظظً، انشعر وانًسرحٍخ(يعرفخاالطُبف االدثٍخ . 0أ

 تطىٌر  يهبراد  انتفكٍر انُقذي و االثذاعً.6أ

 اكتسبة يُظىر حقبفً واَسبًَ نهُظىص  االدثٍخ   .2أ

 .اكتسبة افكبر يتُىعخ عٍ انخقبفبد وانًفبهٍى انتً ترد فً انُظىص4أ

 ة االْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيظ

 استخذاو انهغخ انتقٍُخ وانسهًٍخ فً انتعجٍر عٍ االفكبر .0ة

 . تًٍُخ قذراد انتحهٍم االدثً وانُقذي2ة

 . تطىٌر انقبثهٍخ عهى االستُتبد وانًقبرَخ 3ة

 . تًٍُخ انقذرحعهى انتحذث وانتفبعم فً انظف4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 انمبء انًحبضشاد 

 يشبسكخ انطبنجبد فٙ انحٕاس ٔانزفبػم فٙ انظف 

 انطهت يٍ انطبنجبد انجحش فٙ انًظبدس ػٍ انًظطهحبد ٔانُظٕص 

 اعئهخ ٔاعٕثخ فٙ انظف 

 طشائك انزمٛٛى

 االيزحبٌ انزحشٚش٘ 

 االيزحبٌ انشفٕ٘ اصُبء انظف 

 ط. االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ

 ُض االدثٙ ثبنخجشاد انحٛبرٛخ. اكزغبة انمذسح ػهٗ سثظ االفكبس فٙ ان0ط

 . رًُٛخ انمبثهٛخ ػهٗ اعزٛؼبة انخجشاد ٔانًفبْٛى انضمبفٛخ ٔااالَغبَٛخ6ط

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 انمبء انًحبضشاد 

 يشبسكخ انطبنجبد فٙ انحٕاس ٔانزفبػم فٙ انظف 

 انطهت يٍ انطبنجبد انجحش فٙ انًظبدس ػٍ انًظطهحبد ٔانُظٕص 

 اعئهخ ٔاعٕثخ فٙ انظف 

 

 طشائك انزمٛٛى

 

 االيزحبٌ انزحشٚش٘ 

 االيزحبٌ انشفٕ٘ اصُبء انظف

 

 
   

 د. انًٓبساد انؼبيخ ٔانزبْٛهٛخ انًُمٕنخ )انًٓبساد االخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ(. 

 .انزحذس ثبنهغخ االَكهٛضٚخ ثطشٚمخ عهًٛخ0د



 . رطٕٚش انكزبثخ ثمٕاػذ عهًٛخ 6د

 .رطٕٚش انمشاءح 2د

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 

 انقبء انًحبضراد 

 يشبركخ انطبنجبد فً انحىار وانتفبعم فً انظف 

 انطهت يٍ انطبنجبد انجحج فً انًظبدر عٍ انًظطهحبد وانُظىص 

 اسئهخ وارىثخ فً انظف 

 طشائك انزمٛٛى

 االيزحبٌ انزحشٚش٘ 

 االيزحبٌ انشفٕ٘ اصُبء انظف 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

انًشحهخ 

 انذساعٛخ

سيض انًمشس 

 أ انًغبق

اعى انًمشس أ انًغبق   انغبػبد انًؼزًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

 انًذخم انٗ االدة 107EIL االٔنٗ
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 يخطظ يٓبساد انًُٓظ

 نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمٛٛى ٚشعٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهّ

انغُخ/ 

انًغزٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعبعٙ  اعى انًمشس

او 

اخزٛبس

٘ 

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ

االْذاف 

 انًؼشفٛخ

االْذاف انًٓبسارٛخ 

 انخبطخ ثبنجشَبيظ

االْذاف انٕعذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ
انًٓبساد انؼبيخ ٔانزبْٛهٛخ 

انًُمٕنخ )انًٓبساد 

االخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ 

انزٕظٛف ٔانزطٕس 

 انشخظٙ(.

أ    

0 

أ

6 

أ

2 

أ

4 

ة 0ة

6 

ة

2 

ة

4 

ط 0ط

6 

ط

2 

ط

4 

د 0د

6 

د

2 

د

4 
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  * * *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

 

 



 

 انتخطٍط نهتطىر انشخظً .12

 انشخظًتخطٍط انتطىر  12

 األػزًبد ػهٗ كزبة يُٓغٙ اخشثذال يٍ انكزبة انًمشس حبنٛب، ٚكٌٕ أكضش حذاصخ. -

رؼذٚم دٔس٘ نًفشداد انًمشس انذساعٙ يٍ خالل اعزجبَخ رمشٚش انًمشس رٕصع ػهٗ  -

 انطالة ٔرحهٛم َزبئغٓب

 رمٕٚى دٔس٘ نزٕطٛف انًمشس يٍ خالل انزغزٚخ انشاعؼخ انًزُٕػخ -

 ٚذسعٌٕ انًمشس رارّ فٙ كهٛبد اخشٖ  ٔعبيؼبد اخشٖ.رجبدل انخجشاد يغ اعبرزح  -

 

 يعٍبر انقجىل )وضع االَظًخ انًتعهقخ ثبالنتحبق ثبنكهٍخ او انًعهذ( .13

 يشكض٘ 

 اهى يظبدر انًعهىيبد عٍ انجرَبيذ .14

 

 انكزت انًُٓغٛخ نًبدح انًذخم انٗ االدة  .0

 انًٕالغ انجحضٛخ االكبدًٚٛخ انًٕاكجخ ػهٗ االَزشَٛذ  .6

 انًشاعغ انؼهًٛخ ٔانكزت انًزؼهمخ ثبنُظٕص االدثٛخ  .2

 

 

 



 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثسث انؼهًٙ

 خٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ اندٕدج ٔاالػرًاد االكادًٚٙ

 استماسج َصف انثشوامج االكادٔمٓ نهكهٕاخ َانمؼاٌذ

 تغذاد   اندايؼح:

 انكهٛح/ انًؼٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106ذاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انرٕلٛغ:          انرٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم ػثاط                                اعى انًؼأٌ انؼهًٙ:

 انراسٚخ:                                                         4/5/6106انراسٚخ:  

 دلك انًهف يٍ لثم

 شؼثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايؼٙ

 ٚش شؼثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايؼٙ:اعى يذ

 انراسٚخ:

 انرٕلٛغ: 

 يظادلح انغٛذ انؼًٛذ                                                                            

 

 

 

 



 ٔطف انثشَايح االكادًٚٙ

 

ً ألْى خظائض انًمشس ٔيخشخاخ انرؼهى انًرٕلؼح يٍ  ٕٚفش ٔطف انثشَايح االكادًٚٙ ْزا اٚداصاً يمرضثا

انطانة ذسمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ زمك االعرفادج انمظٕٖ يٍ فشص انرؼهى انًرازح. ٔٚظازثّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايح

 

 انًٕعغح انرؼهًٛٛح خايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 انًشزهح االٔنٗ /االَكهٛض٘ ُسٕان106EG  انًُٓٙ اعى انثشَايح االكادًٚٙ أ .3

Grammar  

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 English Grammar in Use by تشَايح االػرًاد انًؼرًذ .6

Raymond Murphy, 3
rd

 edition, 2004 

  انًؤثشاخ انخاسخٛح االخشٖ .7

 61/4/6106 انٕطفذاسٚخ اػذاد  .8

 أْذاف انثشَايح االكادًٚٙ .9

 تؼشٔف انطانة تمىٍجٕح انىحُ انىكهٕضْ انممشس نٍزي انمشحهح.

 تمكٕه انطانة مه تؼضٔض مؼشفتً تمشكالخ انىحُ  فٕما ٔتؼهك تانمفشداخ انممشسج. -

 تؼشٔف انطانة تانمفإٌم انىحُٔح األساسٕح انممشسج نٍزي انمشحهح. -

 تطثٕك لُاػذ انىحُ ػهّ ما ٔذسسً مه مفشداخ. تمكٕه انطانة مه -
 0انظفسح 

 

 يخشخاخ انثشَايح انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .11
 

 االْذاف انًؼشفّٛ

 . انمذسج ػهٗ انرًٛٛض تٍٛ يا ْٕ طسٛر ٔيمثٕل نغح ٔيا ْٕ غٛش طسٛر ٔغٛشيمثٕل. 0أ 

انًمشسج نٓزِ انًشزهح ٔذًكُٛٓى يٍ اعرخذاو .ذؼشٚف انطانة تًادج لٕاػذ انهغح األَكهٛضٚح 6أ

 االصيُح تشكم طسٛر

 .ذؼشٚف انطانة تكٛفٛح اعرخذاو االصيُح فٙ انهغح اَكهٛضٚح.3أ



 ب . االٌذاف انمٍاساتٕح انخاصح تانثشوامج

 ب.ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انرًٛٛض تٍٛ انًظطهساخ انُسٕٚح انًخرهفح.0

 انطانة. ب.ذًُٛح يٓاسج انغؤال ٔانسٕاس نذ6ٖ

 ب.ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انكراتح تهغح اَكهٛضٚح فظسٗ طسٛسح.3

 .ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انًشاسكح انفؼانح داخم لاػح انذسط4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

انًساضشج ٔانششذ انُظش٘/ انسٕاس داخم لاػح انذسط/أَشطح ٔذكهٛفاخ/ اعرمثال انطهثح خالل 

نالعرفغاس ػًا فاخ/اسشاد انطانة انٗ تؼض انكرة انًرٕفشج فٙ انًكرثح أ انغاػاخ انًكرثٛح 

ػهٗ شثكح األَرشَٛد نرؼضٚض انًساضشج انظفٛح/تٛاٌ اًْٛح األنرضاو تأخاللٛاخ انثسث انؼهًٙ/ 

-multiانرٕاطم يغ انطالب ػٍ طشٚك األَرشَٛد /اػرًاد ٔعائم األذظال انًرؼذدج )

mediaج ػهٗ انساعٕب أ انمشاص انًذيدح.(/أخشٖ: انثشايح انًؼرًذ 

 طشائك انرمٛٛى

دسخح نكم فظم يغ انًشاسع  61اخرثاساخ يُرظف انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ األٔل ٔانثاَٙ 

 ٔانفؼانٛاخ.

 . خًظ دسخاخ ايرساَاخ ٕٚيٛح.6

 دسخح. 51. اخرثاس َٓاٚح انؼاو انذساعٙ. 3

 ج. االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح

ة ٔذطٕٚشْا ٔذًُٛح لًّٛ ٔيٕٛنّ ٔاذداْاذّ ٔاْرًاياذّ ٔاعانٛثّ فٙ . ذًُٛح يشاػش انطان0ج

 انرألهى ٔانركٛف يغ انًدرًغ ٔذًُٛرّ.

 . ذًُٛح ازغاط انطانة تاًْٛح انًادج انُسٕٚح ٔياٚشذثظ تٓا يٍ ذشاكٛة ٔخًم فٙ ذؼهى انهغح.6ج

ًادج فظهٛح كاَد او . اصانح انشْثح يٍ َفظ انطانة ػُذيا ٚرؼهك االيش تانرٓٛؤ اليرساَاخ ان3ج

 َٓائٛح.

 . ذًُٛح االزغاط نذٖ انطانة تشٔذ انفشٚك انٕازذ.4ج

 . ذًُٛح ػًهٛح انرمثم األعاعٛح نذٖ انطانة ٔذشدٛؼّ ػهٗ انرفاػم يغ انًادج انؼهًٛح.5ج

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 يساضشاخ َظشٚح/ ذذسٚثاخ ػًهٛح )زم ذًاسٍٚ(/ٔاخثاخ يُضنٛح.

 طشائك انرمٛٛى

انًُالشح ٔانًشاسكح ٔانسٕاس داخم لاػح انذسط/ٔاخثاخ يُضنٛح /االخرثاساخ انمظٛشج / 

 االيرساَاخ انفظهٛح /ايرساٌ َٓاٚح انؼاو انذساعٙ

 
 6انظفسح  

 د. انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ(. 

 انداَة انكراتٙ فٙ انرذسٚظ فٙ انًذاسط ٔغٛشْا يٍ انًؤعغاخ. .انمذسج ػهٗ ذٕظٛف0د

 .ا نمذسج ػهٗ يؼشفح انمٕاػذ األعاعٛح فٙ انهغح األَكهٛضٚح.6د

 . انمذسج ػهٗ ذٕظٛف انداَة انكراتٙ انذلٛك فٙ يدال انرشخًح.3د

 .انمذسج ػهٗ ذهثٛح ازرٛاخاخ انغٕق األخش4ٖد

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

/ ذذسٚثاخ ػًهٛح ٔزًاعٛح داخم انظف)زم ذًاسٍٚ( يغ انرفاػم تٍٛ انطانثاخ فًٛا يساضشاخ َظشٚح



 تُٛٓى/ٔاخثاخ يُضنٛح

 طشائك انرمٛٛى

انًُالشح ٔانًشاسكح ٔانسٕاس داخم لاػح انذسط/ٔاخثاخ يُضنٛح /االخرثاساخ انمظٛشج / االيرساَاخ انفظهٛح 

 /ايرساٌ َٓاٚح انؼاو انذساعٙ

 

 تُٛح انثشَايح  .11

انًشزهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼرًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

االَكهٛض٘ انُسٕ 106EG االٔنٗ  

Grammar 

6 1 

 

 

 يخطظ يٓاساخ انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهّ نًخشخاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهرمٛٛى

انغُح/ 

 انًغرٕٖ

سيض 

 انًمشس

اعاعٙ او  اعى انًمشس

 اخرٛاس٘

 انثشَايحيخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ 

االْذاف انًٓاساذٛح انخاطح  االْذاف انًؼشفٛح

 تانثشَايح

انًٓاساخ انؼايح  االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح

ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح 

)انًٓاساخ االخشٖ 

انًرؼهمح تماتهٛح 

انرٕظٛف ٔانرطٕس 

 انشخظٙ(.

أ    

0 

 4د 3د 6د 0د 4ج 3ج 6ج 0ج 4ب 3ب 6ب 0ب 4أ 3أ 6أ

106E أل

G 

 * * * * * * * * * * * *  * * * اعاعٙ انُسٕ

 

 انتخطٕط نهتطُس انشخص12ٓ

 األػتماد ػهّ كتاب مىٍجٓ اخشتذال مه انكتاب انممشس حانٕا، ٔكُن أكثش حذاثح. -

انممشس انذساسٓ مه خالل استثاوح تمشٔش انممشس تُصع ػهّ انطالب َتحهٕم تؼذٔم دَسْ نمفشداخ  -

 وتائجٍا

 تمُٔم دَسْ نتُصٕف انممشس مه خالل انتغزٔح انشاجؼح انمتىُػح -

 تثادل انخثشاخ مغ اساتزج ٔذسسُن انممشس راتً فٓ كهٕاخ اخشِ  َجامؼاخ اخشِ. -

 نكهٕح اَ انمؼٍذ(مؼٕاس انمثُل )َضغ االوظمح انمتؼهمح تاالنتحاق تا13

 يشكض٘ 

 اٌم مصادس انمؼهُماخ ػه انثشوامج14



 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثسث انؼهًٙ

 خٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ اندٕدج ٔاالػرًاد االكادًٚٙ

 

 اسرًارج ٔصف انثزَايج االكادًٚٙ نهكهٛاخ ٔانًؼاْذ

 

 تغذاد   اندايؼح:

 انكهٛح/ انًؼٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106ذاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انرٕلٛغ:          انرٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم ػثاط                                اعى انًؼأٌ انؼهًٙ:

 انراسٚخ:                                                         4/5/6106انراسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لثم

 شؼثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايؼٙ

 ى يذٚش شؼثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايؼٙ:اع

 انراسٚخ:

 انرٕلٛغ: 

 يظادلح انغٛذ انؼًٛذ                                                                            



 

 

 

 

 ٔطف انثشَايح االكادًٚٙ

 

ً ألْى خظائض انًمشس  ٔيخشخاخ انرؼهى انًرٕلؼح يٍ ٕٚفش ٔطف انثشَايح االكادًٚٙ ْزا اٚداصاً يمرضثا

انطانة ذسمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ زمك االعرفادج انمظٕٖ يٍ فشص انرؼهى انًرازح. ٔٚظازثّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايح

 

 انًٕعغح انرؼهًٛٛح خايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 / انًشزهح أنٗانظٕخ االَكهٛض٘ EPH 108 االكادًٚٙ أ انًُٓٙاعى انثشَايح  .3

Phonetics 

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 O'Connor,J.D.2003.Better English تشَايح االػرًاد انًؼرًذ .6

Pronunciation.Cambridge:Cambridge 

University Press 

  انًؤثشاخ انخاسخٛح االخشٖ .7

 61/4/6106 ذاسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انثشَايح االكادًٚٙ .9

 االٔنٗ  ذؼزٚف انطانة تًُٓجٛح ػهى االصٕاخ نهغح األَكهٛزٚح انًمزر نهًزدهح -

 ذًكٍٛ انطانة يٍ ذؼزٚز يؼزفرّ تًشكالخ انصٕخ  فًٛا ٚرؼهك تانًفزداخ انًمزرج.-

 انصٕذٛح االساسٛح انًمزرج نٓذِ انًزدهح.ذؼزٚف انطانة تانًفاْٛى -

ذؼزٚف انطانة تانؼاللح تٍٛ انمٛى انصٕذٛحٔانُذٕ ٔفزٔع ػهى انهغح األخزٖ يثم ػهى  -

 انًؼاَٙ ٔ ػهى انهغح انرذأنٙ .

 ذًكٍٛ انطانة يٍ انرهفظ انصذٛخ نهغح االَكهٛزٚحػهٗ يا ٚذرسّ يٍ يفزداخ. -
 

 

 



 

 انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛىيخشخاخ انثشَايح انًطهٕتح ٔطشائك  .11
 

 االْذاف انًؼشفّٛ . أ

 . انمذسج ػهٗ انرًٛٛض تٍٛ يا ْٕ طسٛر ٔيمثٕل طٕذٛا ٔيا ْٕ غٛش طسٛر ٔغٛشيمثٕل.0أ

.ذؼشٚف انطانة تًادج االطٕاخ نهغح األَكهٛضٚح انًمشسج نٓزِ انًشزهح ٔذًكُٛٓى يٍ انرفكٛش 6أ

 انًُطمٙ انغهٛى.

 سح ٔانظائرح انرٙ ٚؼرًذْا انكراب انًُٓدٙ  انًمشس زانٛا.. ذؼشٚف انطانة تاالطٕاخ انظس3ٛأ

.ذؼشٚف انطانة تؼهًاء انًذسعح انظٕذٛح انرٙ ُٚرًٙ انٛٓا يؤنفٕ انكراب انًُٓدٙ انًؼرًذ 4أ

 زانٛا.

 .ذؼشٚف انطانة تأًَاط ذغهغم االطٕاخ فٙ انهغح اَكهٛضٚح.5أ

 .يؼشفح ٔظٛفح كم يكٌٕ يٍ يكَٕاخ انظٕخ ٔكٛفٛح َطمٓح6أ

 

 

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 

انًساضشج ٔانششذ انُظش٘/االعرًاع انٗ زٕاساخ تانهغح االَكهٛضٚح تًخرثش انظٕخ/ 

انسٕاس داخم لاػح انذسط/أَشطح ٔذكهٛفاخ/ اعرمثال انطهثح خالل انغاػاخ انًكرثٛح 

نالعرفغاس ػًا فاخ/اسشاد انطانة انٗ تؼض انكرة انًرٕفشج فٙ انًكرثح أ ػهٗ شثكح 

األَرشَٛد نرؼضٚض انًساضشج انظفٛح/تٛاٌ اًْٛح األنرضاو تأخاللٛاخ انثسث انؼهًٙ/ 

-multiانرٕاطم يغ انطالب ػٍ طشٚك األَرشَٛد /اػرًاد ٔعائم األذظال انًرؼذدج )

media.أخشٖ: انثشايح انًؼرًذج ػهٗ انساعٕب أ انمشاص انًذيدح/) 

 طشائك انرمٛٛى

 61:انذساعٍٛٛ األٔل ٔانثاَٙ )تًا فٙ رنك االخرثاساخ انمظٛشج(. اخرثاساخ يُرظف انفظهٍٛ 0

 دسخح نكم فظم.

 . خًظ دسخاخ يشاسكح شفٕٚح نكم فظم.6

 دسخح. 51. اخرثاس َٓاٚح انؼاو انذساعٙ. 3

 االْذاف انًٓاراذٛح انخاصح تانثزَايج . ب

 .ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انرًٛٛض تٍٛ انًظطهساخ انظٕذٛح انًخرهفح.0ب

 ٛح يٓاسج انغؤال ٔانسٕاس نذٖ انطانة..ذ6ًُب

 .ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انُطك تهغح اَكهٛضٚح فظسٗ طسٛسح.3ب

 .ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انًشاسكح انفؼانح داخم لاػح انذسط.4ب

 

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 

انذٕار انًذاضزج ٔانشزح انُظز٘/االسرًاع انٗ دٕاراخ تانهغح االَكهٛزٚح تًخرثز انصٕخ/ 

داخم لاػح انذرس/أَشطح ٔذكهٛفاخ/ اسرمثال انطهثح خالل انساػاخ انًكرثٛح نالسرفسار ػًا 

فاخ/ارشاد انطانة انٗ تؼض انكرة انًرٕفزج فٙ انًكرثح أ ػهٗ شثكح األَرزَٛد نرؼزٚز 



انًذاضزج انصفٛح/تٛاٌ اًْٛح األنرزاو تأخاللٛاخ انثذث انؼهًٙ/ انرٕاصم يغ انطالب ػٍ 

(/أخزٖ: انثزايج multi-mediaاألَرزَٛد /اػرًاد ٔسائم األذصال انًرؼذدج )طزٚك 

 انًؼرًذج ػهٗ انذاسٕب أ انمزاص انًذيجح.

 طشائك انرمٛٛى

. اخرثاساخ يُرظف انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ األٔل ٔانثاَٙ )تًا فٙ رنك االخرثاساخ 0

 دسخح نكم فظم. 61:انمظٛشج(

 م.. خًظ دسخاخ يشاسكح شفٕٚح نكم فظ6

 دسخح. 51. اخرثاس َٓاٚح انؼاو انذساعٙ. 3

 

 ج. االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح

. ذًُٛح يشاػش انطانة ٔذطٕٚشْا ٔذًُٛح لًّٛ ٔيٕٛنّ ٔاذداْاذّ ٔاْرًاياذّ ٔاعانٛثّ فٙ 0ج

 انرألهى ٔانركٛف يغ انًدرًغ ٔذًُٛرّ.

 . ذًُٛح ازغاط انطانة تاًْٛح انًادج انظٕذٛحفٙ ذؼهى انهغح.6ج

. اصانح انشْثح يٍ َفظ انطانة ػُذيا ٚرؼهك االيش تانرٓٛؤ اليرساَاخ انًادج فظهٛح كاَد او 3ج

 َٓائٛح.

 . ذًُٛح االزغاط نذٖ انطانة تشٔذ انفشٚك انٕازذ.4ج

 . ذًُٛح ػًهٛح انرمثم األعاعٛح نذٖ انطانة ٔذشدٛؼّ ػهٗ انرفاػم يغ انًادج انؼهًٛح.5ج

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

اخ َظشٚح/االعرًاع انٗ يركهًٙ انهغح االَكهٛضٚح فٙ يخرثش انظٕخ/ ذذسٚثاخ ػًهٛح يساضش

 )زم ذًاسٍٚ(/ٔاخثاخ يُضنٛح

 طشائك انرمٛٛى

انًُالشح ٔانًشاسكح ٔانسٕاس داخم لاػح انذسط/ٔاخثاخ يُضنٛح /االخرثاساخ انمظٛشج انشفٕٚح/ 

 االيرساَاخ انفظهٛح /ايرساٌ َٓاٚح انؼاو انذساعٙ

 
  

 د. انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ(. 

 .انمذسج ػهٗ ذٕظٛف انداَة انهغٕ٘ فٙ انرذسٚظ فٙ انًذاسط ٔغٛشْا يٍ انًؤعغاخ.0د

 .ا نمذسج ػهٗ يؼشفح انمٕاػذ األعاعٛح فٙ ذهفع انهغح األَكهٛضٚح.6د

 ظٛف انداَة انهغٕ٘ فٙ يدال انرشخًح.. انمذسج ػهٗ ذ3ٕد

 .انمذسج ػهٗ ذهثٛح ازرٛاخاخ انغٕق األخشٖ.4د

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

يساضشاخ َظشٚح/االعرًاع انٗ يركهًٙ انهغح االَكهٛضٚح فٙ يخرثش انظٕخ/ ذذسٚثاخ ػًهٛح )زم ذًاسٍٚ(/ٔاخثاخ 

 يُضنٛح 

 طشائك انرمٛٛى

داخم لاػح انذسط/ٔاخثاخ يُضنٛح /االخرثاساخ انمظٛشج انشفٕٚح/ االيرساَاخ انًُالشح ٔانًشاسكح ٔانسٕاس 

 انفظهٛح/ايرساٌ َٓاٚح انؼاو انذساعٙ

 تُٛح انثشَايح  .11



انًشزهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼرًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

 انظٕخ االَكهٛض٘ EPH 108 االٔنٗ

Phonetics 

6 1 

 

 

 

 يخطظ يٓاساخ انًُٓح

 انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهرمٛٛىٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهّ نًخشخاخ 

انغُح/ 

انًغرٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

اعاعٙ 

او 

 اخرٛاس٘

 يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايح

االْذاف انًٓاساذٛح  االْذاف انًؼشفٛح

 انخاطح تانثشَايح

االْذاف انٕخذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح
انًٓاساخ انؼايح 

ٔانراْٛهٛح 

انًُمٕنح 

)انًٓاساخ 

االخشٖ انًرؼهمح 

تماتهٛح انرٕظٛف 

ٔانرطٕس 

 انشخظٙ(.
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0 

أ
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ب
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د
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 * * * * * * * * * * * * * * * * اعاعٙ

 انرخطٛط نهرطٕر انشخص12ٙ

 األػرًاد ػهٗ كراب يُٓدٙ اخشتذال يٍ انكراب انًمشس زانٛا، ٚكٌٕ أكثش زذاثح. -

ذؼذٚم دٔس٘ نًفشداخ انًمشس انذساعٙ يٍ خالل اعرثاَح ذمشٚش انًمشس ذٕصع ػهٗ  -

 انطالب ٔذسهٛم َرائدٓا

 ذمٕٚى دٔس٘ نرٕطٛف انًمشس يٍ خالل انرغزٚح انشاخؼح انًرُٕػح -

 ذثادل انخثشاخ يغ اعاذزج ٚذسعٌٕ انًمشس راذّ فٙ كهٛاخ اخشٖ  ٔخايؼاخ اخشٖ. -

 

 يؼٛار انمثٕل )ٔضغ االَظًح انًرؼهمح تاالنرذاق تانكهٛح أ انًؼٓذ(13

 يشكض٘ 

 اْى يصادر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايج14

 

 

 

 



 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ

 ظٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ انعٕدج ٔاالػرًاد االكادًٚٙ

 

 استماسة وصف انبشوامج االكادَمٍ نهكهُاث وانمؼاهذ

 

 تغذاد   انعايؼح:

 انكهٛح/ انًؼٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106ذاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انرٕلٛغ:          انرٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم ػثاط                                اعى انًؼأٌ انؼهًٙ:

 انراسٚخ:                                                         4/5/6106انراسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لثم

 شؼثح ضًاٌ انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙ

 ى يذٚش شؼثح ضًاٌ انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙ:اع

 انراسٚخ:

 انرٕلٛغ: 

 يظادلح انغٛذ انؼًٛذ                                                                            



 

 ٔطف انثشَايط االكادًٚٙ

 

ً ألْى خظائض انًمشس ٔيخشظاخ  انرؼهى انًرٕلؼح يٍ ٕٚفش ٔطف انثشَايط االكادًٚٙ ْزا اٚعاصاً يمرضثا

انطانة ذؽمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ ؼمك االعرفادج انمظٕٖ يٍ فشص انرؼهى انًراؼح. ٔٚظاؼثّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايط

 

 انًٕعغح انرؼهًٛٛح ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 انًشؼهح االٔنٗ / األَشاء االَكهٛضEC 010٘ انًُٓٙاعى انثشَايط االكادًٚٙ أ  .3

Composition 

 تكهٕسٕٚط  اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 Great Sentences for Great تشَايط االػرًاد انًؼرًذ .6

Paragraphs 

  انًؤششاخ انخاسظٛح االخشٖ .7

 62/4/6106 ذاسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انثشَايط االكادًٚٙ .9

 ذؼشٚف انطانة تًُٓعٛح ااالَشاء االَكهٛض٘ انًمشس نٓزِ انًشؼهح.

ٚٓذف انفظم االٔل: ذًكٍٛ انطانة يٍ يؼشفح االظضاء االعاعٛح انرٙ ذركٌٕ يُٓا انعًهح  -0

 ٔأًْٛح انفاػم ٔانفؼم فٙ ذشكٛة.

 انعًم ٔانًماطغ ٔانًماالخ انمظٛشج.ٚٓذف انفظم انصاَٙ: ذؼشٚف انطانة تكٛفٛح انشتظ تٍٛ  -6

 ٚٓذف انفظم انصانس: يٍ ذًكٍٛ انطانة انكراتح تاالشاسج انٗ انضيٍ انؽاضش. -2       

ٚٓذف انفظم ساتغ: يٍ ذًكٍٛ انطانة انكراتح  تاالشاسج انٗ انضيٍ انًاضٙ يغ اعرخذاو  -4       

 االفؼال راخ انرظشٚف االػرٛاد٘ ٔاالخشٖ راخ انرظاسٚف غٛش االػرٛادٚح.

ٚٓذف انفظم انخايظ: يٍ ذًكٍٛ انطانة ٔطف االؼذاز ٔانًٕالف تاعرخذاو انضيٍ  -5       

 انًغرًش.

ٚٓذف انفظم انغادط: يٍ ذًكٍٛ انطانة انكراتح ػٍ انًغرمثم تاعرخذاو        -6       

Be+going to .ٔيماسَرّ يغ انفظم انغاتك 

ٚٓذف انفظم انغاتغ: يٍ ذًكٍٛ انطانة انكراتح تشكم يؽرشف اكصش ٔكٛفٛح تُاء انعًم  -7

 ٛظ فٙ انعًهح.تاعرخذاو انؼثاساخ انٕطفٛح ٔرنك تضثظ اياكٍ اعرخذايٓا ٔاعاعٛاخ انرُم

ٚٓذف انفظم انصايٍ: يٍ ذًشٍٚ انطانة يٍ خالل انؼذٚذ يٍ انفؼانٛاخ انًرُٕػح انرٙ  -8       

 ذغطٙ كم يا ذؼهًّ انطانة خالل ْزا انًمشس
 



 0انظفؽح 

 

 

 

 

 يخشظاخ انثشَايط انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .11
 

 االْذاف انًؼشفّٛ . أ

 تٍٛ يا ْٕ طؽٛػ ٔيمثٕل كراتح ٔيا ْٕ غٛش طؽٛػ ٔغٛشيمثٕل.انمذسج ػهٗ انرًٛٛض . 0أ

.ذؼشٚف انطانة تًادج االَشاء انًمشسج نٓزِ انًشؼهح ٔذًكُٛٓى يٍ اعرخذاو االصيُح تشكم 6أ

 طؽٛػ

.ذؼشٚف انطانة تكٛفٛح اعرخذاو االصيُح ٔانمٕاػذ ٔاًَاط ٔاشكال انعًم فٙ انكراتح تانهغح 2أ

 اَكهٛضٚح.

 انًٓاساذٛح انخاطح تانثشَايطاالْذاف  . ب

 ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انرًٛٛض تٍٛ انًظطهؽاخ انُؽٕٚح انًخرهفح. .0ب

 ب.ذًُٛح يٓاسج انكراتح نذٖ انطانة.6

 .ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انكراتح تهغح اَكهٛضٚح فظؽٗ طؽٛؽح.2ب

 .ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انًشاسكح انفؼانح داخم لاػح انذسط4ب

 انرؼهٛى ٔانرؼهىطشائك 

انًؽاضشج ٔانششغ انُظش٘/ انؽٕاس داخم لاػح انذسط/أَشطح ٔذكهٛفاخ/ اعرمثال انطهثح خالل 

انغاػاخ انًكرثٛح نالعرفغاس ػًا فاخ/اسشاد انطانة انٗ تؼض انكرة انًرٕفشج فٙ انًكرثح أ 

انثؽس انؼهًٙ/  ػهٗ شثكح األَرشَٛد نرؼضٚض انًؽاضشج انظفٛح/تٛاٌ اًْٛح األنرضاو تأخاللٛاخ

-multiانرٕاطم يغ انطالب ػٍ طشٚك األَرشَٛد /اػرًاد ٔعائم األذظال انًرؼذدج )

media.أخشٖ: انثشايط انًؼرًذج ػهٗ انؽاعٕب أ انمشاص انًذيعح/) 

 طشائك انرمٛٛى

دسظح نكم فظم يغ انًشاسع  61اخرثاساخ يُرظف انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ األٔل ٔانصاَٙ 

 ٔانفؼانٛاخ.

 ًظ دسظاخ ايرؽاَاخ ٕٚيٛح.. خ6

 دسظح. 51. اخرثاس َٓاٚح انؼاو انذساعٙ. 2

 ض. االْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح

. ذًُٛح يشاػش انطانة ٔذطٕٚشْا ٔذًُٛح لًّٛ ٔيٕٛنّ ٔاذعاْاذّ ٔاْرًاياذّ ٔاعانٛثّ فٙ 0ض

 انرألهى ٔانركٛف يغ انًعرًغ ٔذًُٛرّ.

 ؽٕٚح ٔياٚشذثظ تٓا يٍ ذشاكٛة ٔظًم فٙ ذؼهى انهغح.. ذًُٛح اؼغاط انطانة تاًْٛح انًادج ان6ُض

. اصانح انشْثح يٍ َفظ انطانة ػُذيا ٚرؼهك االيش تانرٓٛؤ اليرؽاَاخ انًادج فظهٛح كاَد او 2ض

 َٓائٛح.

 . ذًُٛح االؼغاط نذٖ انطانة تشٔغ انفشٚك انٕاؼذ.4ض

 يغ انًادج انؼهًٛح.. ذًُٛح ػًهٛح انرمثم األعاعٛح نذٖ انطانة ٔذشعٛؼّ ػهٗ انرفاػم 5ض



 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

يؽاضشاخ َظشٚح/ ذذسٚثاخ ػًهٛح ٔؼًاعٛح داخم انظف)ؼم ذًاسٍٚ( يغ انرفاػم تٍٛ انطانثاخ 

 فًٛا تُٛٓى/ٔاظثاخ يُضنٛح

 طشائك انرمٛٛى

انًُالشح ٔانًشاسكح ٔانؽٕاس داخم لاػح انذسط/ٔاظثاخ يُضنٛح /االخرثاساخ انمظٛشج / 

 انفظهٛح /ايرؽاٌ َٓاٚح انؼاو انذساعٙااليرؽاَاخ 
 

 6انظفؽح  

 

 

 د. انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ(. 

 .انمذسج ػهٗ ذٕظٛف انعاَة انكراتٙ فٙ انرذسٚظ فٙ انًذاسط ٔغٛشْا يٍ انًؤعغاخ.0د

 األعاعٛح فٙ انهغح األَكهٛضٚح..ا نمذسج ػهٗ يؼشفح انمٕاػذ 6د

 . انمذسج ػهٗ ذٕظٛف انعاَة انكراتٙ انذلٛك فٙ يعال انرشظًح.2د

 .انمذسج ػهٗ ذهثٛح اؼرٛاظاخ انغٕق األخش4ٖد

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

يؽاضشاخ َظشٚح/ ذذسٚثاخ ػًهٛح ٔؼًاعٛح داخم انظف)ؼم ذًاسٍٚ( يغ انرفاػم تٍٛ انطانثاخ فًٛا 

 يُضنٛحتُٛٓى/ٔاظثاخ 

 طشائك انرمٛٛى

انًُالشح ٔانًشاسكح ٔانؽٕاس داخم لاػح انذسط/ٔاظثاخ يُضنٛح /االخرثاساخ انمظٛشج / االيرؽاَاخ انفظهٛح 

 /ايرؽاٌ َٓاٚح انؼاو انذساعٙ

 تُٛح انثشَايط  .11

انًشؼهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

 انغاػاخ انًؼرًذِ اعى انًمشس أ انًغاق 

 ػًهٙ َظش٘

 األَشاء االَكهٛض٘ 101EC االٔنٗ

Composition  

1 1 



 4انظفؽح 

 

انًُٓطيخطظ يٓاساخ   

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهّ نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

انغُح/ 

انًغرٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

اعاعٙ 

او 

 اخرٛاس٘

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط

االْذاف انًٓاساذٛح  االْذاف انًؼشفٛح

 انخاطح تانثشَايط

انٕظذاَٛح االْذاف 

 ٔانمًٛٛح
انًٓاساخ انؼايح 

ٔانراْٛهٛح 

انًُمٕنح 

)انًٓاساخ 

االخشٖ انًرؼهمح 

تماتهٛح انرٕظٛف 

ٔانرطٕس 

 انشخظٙ(.
أ    

0 

أ

6 

أ

2 

أ

4 

ب

0 

ب

6 

ب

2 

ب

4 

ض

0 

ض

6 

ض

2 

ض

4 

د

0 

د

6 

د

2 

د

4 

101 أل

EC 

 * * * * * * * * * * * *  * * * اعاعٙ االَشاء

 

 انرخطٛظ نهرطٕس انشخظٙ .12

 األػتماد ػهً كتاب مىهجٍ اخشبذال مه انكتاب انمقشس حانُا، َكىن أكثش حذاثت. -

تؼذَم دوسٌ نمفشداث انمقشس انذساسٍ مه خالل استباوت تقشَش انمقشس تىصع ػهً  -

 انطالب وتحهُم وتائجها

 انمقشس مه خالل انتغزَت انشاجؼت انمتىىػت تقىَم دوسٌ نتىصُف -

 تبادل انخبشاث مغ اساتزة َذسسىن انمقشس راته فٍ كهُاث اخشي  وجامؼاث اخشي. -

 

 

 مؼُاس انقبىل )وضغ االوظمت انمتؼهقت باالنتحاق بانكهُت او انمؼهذ( .13

 يشكض٘

 

 

 اهم مصادس انمؼهىماث ػه انبشوامج .14

 

 

 


